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Horisont Vestland - et nettverk i 
Vestland for å mobilisere til 
Horisont Europa

• Tematiske workshops

• Individuell veiledning for aktører

• Matchmaking

• Partnersøk

• Oversikt over utlysninger

• Bygge nettverk i Vestland og i Europa

• Kobling til Grønn region Vestland

• Avdekke muligheter og involvere…

Hva kan vi bidra med? Styringsgruppe

Tema 1: Grøn 
omstilling (HVL)

Tema 2: 
Klimaomstilling, blå 

vekst og sirkulær 
økonomi (NORCE)

Tema 3: Smarte, 
sunne og 

helsebringende 
samfunn (VLF)

Arbeidsgruppe

EU-rådgiver forum



Mål og aktivitetar i nettverket
Samarbeid - kunnskap - kapasitetsbygging

• Målgruppa

• Innovasjonssystemet

• Offentleg sektor

• Næringsliv

• Forskingsmiljøa

• Informere 

• Dele eksisterande    
kompetanse

• Bygge kunnskap

• Ein møteplass 

• Skape open kultur

• Kople

• Aktørar

• Prosessar og prosjekt 

• Tverrfagleg tilnærming

• Fleire virkemidlar

• Møteplassar vi har

• Forsterka søknad 

• Regional forankring

• Win win! for alle 

• Sektor med fortrinn

• Involvering - innbyggarar



Interreg 
Nasjonalt kontaktpunkt Nordsjøprogrammet

• Regionalt samarbeid i et geografisk område for regional utvikling eller på tvers av Europa

• Eksempler – folkehelse, demografiske endringer, tjenesteproduksjon, e-helse

o From isolation to inclusion: innovation in social service delivery to imporve social iniclusion and 
counteracct loneliness in the NSR

o In for Care: informal care and volutary assitance: Innovation in service delivery in the North Sea Region

• Ikke clinical trials eller testing på mennesker / dyp – etiske problemstilling

• Politikkutforming, dele erfaring, best practice, testing, piloter, tjenesteinnovasjon, samarbeid 

osv…

https://northsearegion.eu/i2i
https://northsearegion.eu/in-for-care








Utlysning: Forprosjekt til førkommersiell 
anskaffelse i offentlig sektor

• Forskningsrådet har nå en åpen utlysning med midler til førkommersielle anskaffelser.

• Kan søke om opptil 300.000kr i støtte for å forberede et hovedprosjekt ved å kartlegge behovene og 
utviklingsmulighetene.

• Prosjektvarighet 3-12 måneder og frist 1. juni 2022

• Mer informasjon i utlysningen: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forprosjekt-
forkommersiell-anskaffelse/

• Kontaktperson i Forskningsrådet: Marte-Eline, mes@forskningsradet.no

Resultatene av forprosjektet skal gi et utgangspunkt for søknad til utlysningen vår av støtte til 
førkommersiell anskaffelse eller til EUs utlysninger av støtte til innovative anskaffelser. 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/forprosjekt-forkommersiell-anskaffelse/


Pre-Commercial Procurement (PCP)
Horizon Europe

• Pre-Commercial Procurement (PCP) is an EU-specific method for procuring research and development 
services, using public needs as a driver for innovation. 

• It is the procurement of research and development of new innovative solutions before they are 
commercially available. 

• PCP involves different suppliers competing through different phases of development. The risks and 
benefits are shared between the procurers and the suppliers under market conditions

• PCP challenges the industry from the demand side to develop innovative solutions.

• In the area of health: It provides a framework for consortia of health and care procurers across Europe, 
which are all facing the same common challenge, to apply for a grant to jointly procure new R&D-
based knowledge. 

This may later lead to innovative solutions addressing the shared unmet need.



Example of a PCP project funded
by Horizon 2020

The objective of eCare is to launch a Pre-
Commercial Procurement call for tender to 
deliver disruptive digital solutions for the 
prevention and comprehensive management of 
frailty to encourage independent living, 
wellbeing and to relieve health and care services 
budget pressure.

The project will procure the development, 
testing and implementation of digital 
tools/services and communication concepts to 
facilitate the transition to integrated care models 
across health and social services.

https://ecare-pcp.eu/ecare/



To inngangsportaler

1. Delta i et prosjekt med relevant tematisk eller faglig innretning

o Et innkjøp er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

o Bruk verktøyet og bruk prosjektet for å teste produktet

o Bygge inn pre kommersielle ankaffelser som en aktivitet eller forutsetning

2. Søke under en utlysning spesielt rettet mot offentlig anskaffelser eller pre-commercial

procurement

Søk under Funding and Tenders portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Eksempler : utlysninger

• Disse har frist 21. april 2022!

• Det vil komme flere muligheter

• Single stage v. two stage

• 3 typer «action»: 

• Research and Innovation actions; 

• Public Procurement of Innovative Soutions;

• Pre-commerical Procurement

• Nytt arbeidsprogram under arbeid for 
2023-24

Cluster 1 arbeidsprogram 2021-22
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